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او را گرامی بدارید.

             

روزنامه

بانوی کاراته کا شیرازی، ملی پوش شد

کوهنوردان جهرمی به قله سیاالن استان قزوین 
به قلم نصراهلل پناهی: دولت دونالد ترامپ به هیچ صراطی مستقیم نمی شود، صعود کردند

والیبال  تیم  سرمربی  ایگورکوالکوویچ  است،  گرفته  مسخره  به  هم  ورزش 
کشور  والیبال  فدراسیون  و  پلیس  غیراخالقی  بی حرمتی  با  ارتباط  در  ایران 
آمریکا گفت: تیم ما را در اتاق کوچکی در فرودگاه برای مدت سه ساعت 
نگه  داشته  شدند، درحالی که بازیکنان تیم والیبال لهستان در همان لحظه با 
لبخند و بدون هیچ تشریفاتی فرودگاه را ترک کردند. تیم والیبال ایران در 
شرایطی بامداد دوشنبه به کار خود در هفته چهارم لیگ ملت ها در آمریکا 
پایان داد که مثل هفته های گذشته نتوانست بیش از یک پیروزی به دست 
و  خستگی  دلیل  به  را  خود  بازیکنان  از  خیلی  که  ایگورکوالکوویچ  آورد. 
و  آمریکایی ها  سیاسی  رفتارهای  از  انتقاد  به  نداشت،  اختیار  در  مصدومیت 
ایران  ملی  تیم  سرمربی  است.  پرداخته   FIVB عجیب  برنامه ریزی  همچنین 
که بازیکنانی مثال موسوی، معنوی نژاد، توخته، کاظمی، شریفی، سال افزون، 
در  مختلف  دالیل  به  آمریکا  مقابل  بازی  در  را  قائمی  فرهاد  و  غفور  امیر 
اختیار نداشت، با عصبانیت گفته است روش برگزاری لیگ ملت های والیبال، 
احمقانه و ناعادالنه است، چگونه ممکن است تیمی مثل ایران در هر هفته یک 
بلغارستان، صربستان، روسیه، آمریکا  قاره عوض کند، ولی تیم های فرانسه، 
تیم  جوان  بازیکنان  چرا  شوند؟  جابه جا  قاره  دو  یا  یک  در  فقط  لهستان  و 
ایران نتوانستند ویزای آمریکا و یا حتی اتحادیه اروپا را دریافت کنند؟ این 
رفتارهای  شاهد  بار  اولین  برای  شاید  که  ایکورکوالکوویچ  نیست.  ورزش 
سیاسی آمریکایی ها با ایرانی ها بوده، بعد از ورود به آمریکا دراین باره توضیح 

 F-B-I می دهد، تیم والیبال ایران در هنگام ورود به آمریکا مورد بازجویی
قرار گرفت، برخی از بازیکنان من مجبور شدند یکی یکی به سؤاالت احمقانه 
مأموران F-B-I جواب بدهند و مثاًل بگویند که از بین عکس ها تعدادی از 
اشخاص، کدام را می شناسند. چرا باید در ورزش جهان تبعیض وجود داشته 
فوتبال  کنفدراسیون  که  همان طور  کند.  دخالت  ورزش  در  سیاست  و  باشد 
آسیا از تیم های عربستانی حمایت کرده و تیم های ایرانی را از میزبانی محروم 
به عنوان  عربستان  که  کشوری  در  را  رفت وبرگشت  بازی های  و  می کنند 

میزبان معرفی و تأیید می شود.

سرپرست تیم ملی قایقرانی جوانان کشور گفت: با حضور ملی پوشان جوان 
حال  در  یاسوج  در  کشور  جوانان  اساللوم  قایقرانی  ملی  تیم  اردوی  کشور، 

برگزاری است.

 احمد گنجی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اردوی آماده سازی 
تیم ملی قایقرانی اساللوم جوانان کشور با حضور پنج ملی پوش در یاسوج در 

حال برگزاری است.
وی افزود: در این اردو پنج ملی پوش تیم ملی قایقرانی کشور از استان های 

مازندران، تهران و گیالن حضور دارند.
و  فن ها  ملی  تیم  مربیان  نظر  زیر  ورزشکاران  این  کرد:  تصریح  گنجی 

تاکتیک های فردی این رشته را فرامی گیرند.
وی افزود: این اردو از 24 خرداد تا 2 تیرماه صبح و عصرها در محل رودخانه 

بشار شهر یاسوج به صورت تئوری و عملی در حال برگزاری است.
گنجی گفت: ملی پوشان خود را برای رقابت های قهرمانی جهان آماده می کنند.
وی اضافه کرد: مسابقات قایقرانی اساللوم جوانان جهان، آبان ماه امسال به 
میزبانی کرج برگزار می شود. گنجی همچنین از برگزاری میزبانی اردوی تیم 
ملی اساللوم بانوان کشور در شهر یاسوج خبر داد و تصریح کرد: این اردو از 

16 تیر به مدت 10 روز در یاسوج برگزار خواهد شد.

عصبانیت شدید کوالکوویچ از رفتار غیرورزشی آمریکایی ها؛ 

یانکی ها در اخالق هم رفوزه شدند

اردوی تیم ملی قایقرانی جوانان کشور در یاسوج در حال برگزاری است

دو مرد جوان که متهم 
هستند مدیرعامل یک شرکت خصوصی را به خاطر تصاحب 

اموالش کشته و پس از دفن جنازه وی در شرکت با هویت جعلی اموال وی 
را به نام خود سند زده بودند، پای میز محاکمه ایستادند. متهمان در دادگاه 

انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفتند و خود را بی گناه خواندند.
به گزارش جام جم، رسیدگی به این پرونده از بیست و نهم دی ماه سال ۹۰ به 
دنبال ناپدید شدن مدیرعامل یک شرکت خصوصی در حاشیه تهران آغاز شد.
همسر وی با پلیس آگاهی تماس گرفت و گفت: همسرم رضا مدیر یک 
بازنگشت.  بیرون رفت و دیگر  از خانه  او  شرکت فروش شیرآالت است. 

گوشی تلفن همراه او هم خاموش شده و ما نگران حال او هستیم.
تالش برای افشای راز ناپدید شدن مرد جوان آغاز شده بود اما پلیس به ردی 

از وی دست نیافت.
۱۱ ماه از این ماجرا گذشته بود که پلیس دریافت اموال میلیونی رضا بعد از 

ناپدید شدن وی به نام یک مرد ۳۸ ساله به نام فرهاد سند خورده است.
با افشای این ماجرا فرهاد بازداشت شد، اما گفت: من وکیل قانونی رضا بودم. 
او به من به وکالت بال عزل داده بود تا اموالش را به نام خودم سند بزنم و در 

فرصت مناسبی بفروشم.
درحالی که مدرکی علیه فرهاد به دست نیامده و وی به عنوان تنها مظنون در 
بازداشتگاه بود دوست صمیمی وی به نام هوشنگ به پلیس آگاهی رفت و 

پرده از جنایت هولناک برداشت.
باانگیزه  ما  شدیم.  آشنا  رضا  با  فرهاد  و  من  قبل  ماه   ۱۱ گفت:  هوشنگ 
او را  مناسب  او طرح شراکت ریختیم و در فرصتی  با  اموال رضا  تصاحب 
گالوانیزه  کارتن های  داخل  همان جا  را  جنازه اش  و  کشتیم  شرکت  داخل 

گذاشتیم و کف شرکت دفن کردیم.
بقایای جنازه دفن شده کشف شد و  پلیس داد  به  این مرد  با اطالعاتی که 

پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی با سیم برق اعالم کرد.
به این ترتیب فرهاد نیز لب به اعتراف گشود، اما ادعا کرد در قتل رضا دستی 

نداشته است. وی گفت: هوشنگ به تنهایی رضا را با سیم کابل خفه کرد و 
مدارک شناسایی او را به من داد. من خودم را شبیه رضا کردم و با مدارک 
شناسایی او به محضرخانه رفتم و به دروغ خودم را رضا معرفی کردم. آنجا 

وکالت نامه ای دادم و بعدازآن توانستم اموال رضا را به نام خودم سند بزنم.
با اعتراف های دو متهم آنها در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به 
ریاست قاضی محمدباقر قربان زاده و با حضور یک قاضی مستشار پای میز 

محاکمه ایستادند.
در ابتدای این جلسه اولیای دم برای دو متهم حکم قصاص خواستند.

رضا  قتل  در  بودم  گفته  من  و گفت:  ایستاد  قضات  روبه روی  فرهاد  سپس 
دستی نداشتم. هوشنگ به تنهایی او را کشت و مدارک شناسایی اش را به من 
داد. من فقط چند ماه بعد با هویت جعلی و با مدارک رضا به یک محضرخانه 
آنها  بتوانم  مناسب  فرصت  در  تا  زدم  سند  نام خودم  به  را  او  اموال  و  رفتم 
رضا  چطور  هوشنگ  نمی دانم  و  نبودم  هم  قتل  شاهد  حتی  من  بفروشم.  را 
را کشت. او فقط به من گفته بود رضا را خفه و جنازه اش را کف یکی از 
اتاق های شرکت دفن کرده است. وقتی نوبت دفاع به هوشنگ رسید خودش 

را بی گناه خواند و انگشت اتهام را به سمت هم جرمش نشانه رفت.
وی گفت: فرهاد، رضا را کشته بود. من در این ماجرا هیچ دخالتی نداشتم و 

حتی نمی دانم فرهاد چطور دست به این قتل زد.
با پایان دفاعیات دو متهم هیئت قضایی وارد شور شد تا رأی صادر کند.

مرد  جان  نجات  از  فارس  استان  هالل احمر  جمعیت  نجات  و  امداد  معاون 
گران  نجات  توسط  خشک  تنگ  کوه های  دیواره  در  شهرکردی  میان سال 

جمعیت مرودشت خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان 
فارس قدرت اله جمالی گفت: دو نفر از اهالی استان چهارمحال بختیاری به قصد 
کوهنوردی وارد تفرجگاه تنگه خشک مرودشت شده بودند که به علت به 

همراه نداشتن امکانات و سهل انگاری در منطقه گرفتار شدند.
نفر،  دو  این  گرفتاری  اعالم  و  سیوند  پاسگاه  تماس  با  کرد:  اظهار  جمالی 
بالفاصله تیم امداد کوهستان جمعیت هالل احمر مرودشت در روز شنبه مورخ 

۲۶ خردادماه به منطقه اعزام و ارزیابی اولیه را انجام دادند.
وی افزود: نجات گران با هماهنگی eoc در منطقه کمپ ایجاد نموده و شب 

را در منطقه سپری نمودند؛ عملیات از ساعت 6 صبح ۲۷ خردادماه آغاز شد و 
تیم دوم به عنوان پشتیبان به منطقه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان فارس اضافه کرد: این عملیات 
ازخودگذشتگی  و  بی وقفه  تالش  ساعت   ۲۰ از  پس  طاقت فرسا  و  نفس گیر 

نجات گران با ایجاد کارگاه های فنی مختلف، با موفقیت به پایان رسید.
به ویژه  کوهستان  امداد  تیم  نجات گران  تمامی  از  قدردانی  ضمن  جمالی 
و  امداد  مسئول  رفیعی  و  مرودشت  شهرستان  هالل احمر  جمعیت  امدادگران 
نجات این شعبه گفت: نیروی انتظامی پاسگاه سیوند در این عملیات حضور 

داشتند و عملیات را از نزدیک رصد کردند.
منطقه  در  نیز  انتظامی  نیروهای  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  است  قابل ذکر 

حضور داشتند.

استان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان  انتظامی  مأموران  تالش  با  گفت: 

مرودشت، 28 هکتار از اراضی به ارزش 28 میلیارد ریال 
که مدت 35 سال تصرف شده بود در این شهرستان رفع 

تصرف شد.
سردار احمدعلی گودرزی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس، بیان کرد: در پی مراجعه شخصی به هویت 
معلوم مبنی بر اینکه 28 هکتار از اراضی کشاورزی وی 
شده  تصرف  عدوانی  به صورت  ناشناس  افرادی  توسط 
است که موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 

انتظامی شهرستان قرار گرفت.
پس  مرودشت  شهرستان  انتظامی  مأموران  افزود:  وی   
از اخذ دستور مقام قضایی به محل موردنظر اعزام و 28 
به صورت غیرقانونی  اراضی که مدت 35 سال  از  هکتار 

تصرف شده بود به مالک بازگردانده شد.
سردار گودرزی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این اراضی، 
شهروندان  عموم  از  است،  شده  برآورد  ریال  میلیارد   28
افراد  توسط  اراضی  تصرف  از  اطالع  هرگونه  خواست 
سودجو را به مرکز فوریت های پلیسی 110 گزارش کنند.

شمالی  پلیس راه  رئیس 
پژو  دستگاه  برخورد یک  براثر  استان گفت: 

206 با یک دستگاه کامیون ایسوزو در محور کازرون به 
باالده، یک نفر کشته و یک نفر مجروح شد.

پایگاه  با خبرنگار  احمدی در گفت وگو  احمد  سرهنگ 
خبری پلیس، بیان کرد: در پی اعالم یک فقره تصادف 
به  مأموران  بالفاصله  باالده،  به  کازرون  محور  در  فوتی 
اعزام و مشاهده کردند یک دستگاه پژو  محل موردنظر 
206 با 2 سرنشین با یک دستگاه کامیون ایسوزو با یک 
و  فوت  دم  در  پژو  راننده  آن  براثر  و  برخورد  سرنشین 

سرنشین آن نیز مجروح و راهی بیمارستان شد.
کارشناسان  کرد:  بیان  استان  شمالی  پلیس راه  رئیس 
پلیس راه درصحنه حاضر و علت وقوع این حادثه را تجاوز 

به چپ از سوی راننده پژو 206 اعالم کردند.
احمدی در پایان به رانندگان عزیز توصیه کرد: از عجله 
برای  و  خودداری  رانندگی  حین  در  بی مورد  شتاب  و 
حفظ سالمتی خود و هم سفران به قوانین رانندگی احترام 

بگذارند.

سارقان احشام در دام پلیس مرودشت

راننده بی احتیاط باعث واژگونی پراید شد

فارس نایب قهرمان دوومیدانی 
کشور شد

در  فارس  تیم  گفت:  فارس  دوومیدانی  هیئت  رئیس 
رقابت های دوومیدانی بزرگ ساالن مردان کشور که در 
شهر مشهد برگزار شد، با کسب سه نشان طال، یک نقره 

و یک برنز، نایب قهرمان شد.
در  افزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در  مهذبیه،  زارع  سیروس 
تیم  قم که  با  برابر  امتیازی  با  فارس  دیدارها،  این  پایان 
قهرمان شد، در رده دوم ایستاد و تیم کرمانشاه هم با 2 

طال و چهار نقره و 2 برنز بر سکوی سوم ایستاد.
وی ادامه داد: در ماده 1500 متر، مسلم نیادوست از فارس 
با زمان سه دقیقه و 50 ثانیه و 86 صدم ثانیه مدال طال 
گرفت، این ورزشکار در ماده 800 متر هم به مقام هفتم 

دست یافت.
زارع مهذبیه ادامه داد: همچنین در دونیمه ماراتن، حسن 
دقیقه و 45  زمان یک ساعت و 11  با  فارس  از  عابدی 
صدم ثانیه مدال طال بر گردن آویخت، علی محبی در 10 
گانه که یکی از سخت ترین ماده های دوومیدانی است بر 
سکوی قهرمانی ایستاد و سومین مدال طال را برای فارس 

به ارمغان آورد.
همچنین در ماده پرتاب چکش، بهراد صبوری از فارس 
مدال نقره گرفت و احمد فرود هم در ماده 3500 متر با 

مانع مدال برنز را برای فارس کسب کرد.
زارع مهذبیه گفت: در این رقابت ها که به میزبانی شهر 
مشهد مرکز استان خراسان رضوی برگزار شد، 200 دونده 

از سراسر کشور شرکت داشتند.

شیما آل سعدی با کسب قهرمانی در 
رقابت های انتخابی تیم ملی، در وزن 

منهای 61 کیلوگرم، ملی پوش شد.
فارس،  کاراته  هیئت  نایب رئیس 
بابیان این مطلب در گفت وگو با ایرنا 
اظهار داشت: در پایان این رقابت ها 
از سوی لیال بهرامی سرمربی شیرازی 
به  ورزشکار  پنج  بانوان،  ملی  تیم 
عضویت تیم ملی درآمدند که شیما 

آل سعدی از فارس نیز برای حضور 
است  قرار  که  آسیایی  دربازی های 
به میزبانی کشور اردن برگزار شود، 

انتخاب  شده است.
رقابت های  افزود:  قشقایی  فاطمه 
قهرمانی  آقایان  و  بانوان  کاراته 
شانزدهم  تا  یازدهم  روزهای  آسیا، 
اردن  کشور  در   97 شهریورماه 

برگزار می شود.

گروه  دو  در  جهرمی  کوهنوردان 
قله  بلندترین  سیاالن  قله  به  جداگانه 
استان قزوین در رشته کوه البرز غربی 

صعود کردند.
ورزش  اداره  رئیس  خداجو،  رحیم 
در  جهرم  شهرستان  جوانان  و 
اعالم  ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو 
سید  ناصریان فرد،  محمدامین  کرد: 
غفور موسوی و محمدمهدی رمضانی 
در برنامه ای سه روزه که از 23 تا 27 
 4175 قله  به  کشید  طول   97 خرداد 
متری سیاالن در رشته کوه البرز غربی 

صعود کردند. 
وی افزود: همچنین گروه کوهنوردی 

سیمرغ جهرم نیز 23 خرداد 97 به قله 
یادشده صعود کردند.

این  اعضای  داشت:  اظهار  خداجو 
منصف  محمد  صعود  این  در  گروه 
احمد  ایمانیان،  راضیه  همسرش  و 
جابری،  کریم  ناظری،  نبی  اشراق، 
داوود مطلق و سیدامین مجلسی بودند.
غربی  البرز  در  است  کوهی  سیاالن 
استان  و  قزوین  استان  میان  مرز  که 
مسیر  و  می شود  محسوب  مازندران 
الموت  منطقه  از  آن  جنوبی  صعود 
مسیر  و  هنیز(  )روستای  قزوین 
شمالی آن از روستای عسل محله در 
منطقه دو هزار تنکابن شروع می شود.

رفع تصرف 28 هکتار اراضی

پس از 35 سال در مرودشت

تجاوز به چپ 206 یک نفر را 

به کام مرگ فرستاد

حـــــــــوادث

فرمانده انتظامی مرودشت از شناسایی 
 104 کشف  و  احشام  سرقت  باند 
رأس احشام مسروقه از آن ها در این 

شهرستان خبر داد.
در  زراعتیان  اسماعیل  سرهنگ 
پایگاه خبری  با خبرنگار  گفت وگو 
پی وقوع چند  بیان کرد: در  پلیس، 
شهرستان  در  احشام  سرقت  فقره 
موضوع  این  به  رسیدگی  مرودشت، 
کار  دستور  در  ویژه  به صورت 
مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی 

قرار گرفت.
انجام  با  مأموران  افزود:  وی 
اقدامات  و  هدفمند  گشت زنی های 
نفر   2 شدند  موفق  اطالعاتی  و  فنی 
از سارقان حرفه ای احشام را دریک 

اقدام ضربتی دستگیر کنند.
مرودشت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
متهمان  انتقال  از  پس  کرد:  اظهار 
به پلیس آگاهی در بازجویی فنی و 

تخصصی و مواجه با ادله و مستندات 
احشام  رأس   129 سرقت  به  پلیس 
اعتراف  شهرستان  سطح  در  مسروقه 

کردند.
اینکه  به  اشاره  با  زراعتیان  سرهنگ 
در بازرسی از مخفیگاه سارقان 104 
 580 ارزش  به  مسروقه  احشام  رأس 
خاطرنشان  شد،  کشف  ریال  میلیون 
کرد: سارقان پس از تشکیل پرونده 

تحویل مراجع قضایی شدند.
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه 
را  احشام خود  نگهداری  محل  کرد: 
دوربین  مثل  بازدارنده  تجهیزات  به 
استحکامات،  افزایش  مداربسته، 
حیوانی  و  انسانی  عوامل  از  استفاده 
و  کنند  مجهز  و...  نگهبان  به عنوان 
که  غریبه  و  ناشناس  افراد  ورود  از 
مراجعه  آنان  به  به عناوین مختلف 
احشام  نگهداری  محل  به  می کنند 

خود اکیدًا خودداری کنند.

از  پس  پراید  خودروی  دستگاه  یک 
برخورد خارج شدن از مسیر اصلی در 
کانال حاشیه جاده واژگون شد اما به 

راننده آن آسیبی نرسید.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
خودروی  پس ازاینکه  آتش نشانی، 
از  و  شد  واژگون  جاده  کنار  پراید 
کرد،  پیدا  نشت  بنزین  آن  باک 
تماس   125 سامانه  با  حادثه  شاهدان 
درخواست  آتش نشانی  از  و  گرفتند 
فرماندهی  ستاد  که  کردند  کمک 
زنگ   22:25 ساعت  در  سازمان  این 
و  درآورد  صدا  به  را   17 ایستگاه 
تیم  به همراه  را  نیروهای آتش نشانی 
کیان آباد،  در  حادثه  محل  به  نجات 

خیابان صاحب الزمان روانه کرد.
آتش نشانان  فرمانده  اظهار  به  بنا 
دلیل  به  پراید  دستگاه  یک  اعزامی، 
مسیر  از  انحراف  از  پس  نامعلومی 
اصلی و برخورد با حاشیه جاده درون 
کانال واژگون و از حرکت بازایستاد.

با  خودرو  راننده  این که  اعالم  با  وی 
کمک حاضرین از خودرو خارج شد، 
نصب  با  بالفاصله  آتش نشانان  افزود: 
کشیدن  و  خیابان  در  ترافیکی  عالئم 
ایمن  به  اقدام  آبدهی  لوله  یک رشته 
کردن محل کرده و همچنین از نشت 
عمل  به  جلوگیری  خودرو  بنزین 
آوردند. با درخواست عوامل راهور و 
حاضر شدن جرثقیل مربوطه، خودرو 

پراید به حالت اولیه بازگردانده شد.
توسط  را  حادثه  این  بروز  علت  وی 
ذکر  بررسی  دست  در  راهور  عوامل 
کرد و گفت: نیروهای آتش نشانی با 
محل  تحویل  و  جاده  سطح  شستشوی 
حادثه به عوامل انتظامی، عملیات خود 
را خاتمه دادند. همچنین نیز واژگونی 
در حاشیه جاده  پارس  پژو  خودروی 
بیت المقدس  پمپ بنزین  کمربندی 
حادثه  این  شد.  اعالم   17 ایستگاه  به 
توسط  کوتاهی  مدت زمانی  در  که 

نیروهای عملیاتی امدادرسانی شد.

قتل مدیرعامل 

برای تصاحب اموال

نجات مرد میان سال شهرکردی 
توسط نجات گران جمعیت هالل احمر مرودشت


